
बजेट तथा कार्यक्रम, २०७९।0८० 

१. एघारौं गाउँ सभाका सभा अध्र्क्ष महोदर्, 
२. गाउँ सभाका सदस्र् ज्रू्हरु, सभाका सदस्र् सचिव ज्रू्, र पत्रकार ममत्रहरु, 
३. र्स घमिमा सवयप्रथम लोकताचरत्रक गणतरत्रको स्थापनाका लामग ववमभर न समर्मा भएको जनआरदोलनमा चजवन उत्सगय गननयहनने सम्पूणय 

ज्ञात अज्ञात शवहदप्रमत भावपूणय ्रद्ा् जली अपयण गदयछौं। मनलनकको सावयभौमसत्ता, भौगोमलक अखण्िता, राच् िर् एकता, स्वाम,नता, 
स्वमभमानको चशघ्र रक्षा गदै लोकताचरत्रक गणतरत्र प्राच तको आरदोलनमा त्र्ाग र नेततृ्वदार्ी भमूमका मनवायह गननयहनने अग्रजहरुप्रमत उच्ि 
सम्मान व्र्क्त गदयछौ। 

४. कोमभि-१९ (कोरोना भाईरस) महामारीको प्रभाव ररू्न भई आमथयक-सामाचजक जीवन क्रमशः सामारर् बरदै गएको छ। कोमभि-१९ 
महामारी मनर्रत्रण गदै जनस्वास््र्को रक्षा गनय अग्रपङ् गमतमा खवटनन भएका सम्पूणय जनप्रमतमनम,हू,, स्वास््र्कममीहहू,, रा्ट्रससेवक 
कमयिारीहू,, सनरक्षाकममीहहू, लगार्त सबैमा म हार्दयक ,रर्वाद र्दन िाहरछन। 

५. संघीर् लोकताचरत्रक गणतरत्रात्मक प्रणालीको आ,ारस्तम्भको ू,पमा रहेको स्थानीर् तह सदस्र् मनवायिन, २०७९ सम्पर न भएको छ। 
र्स मनवायिनलाई मन्पक्ष, स्वतरत्र, स्वच्छ र भर्रवहत तवरमा सम्पर न गनय र्ोगदान गननयहनन ेआम नागररक, राजनीमतक दल, मनवायिन 
आर्ोग र रा् िसेवक सबैमा म हार्दयक ,रर्वाद र्दन िाहरछन। 

६. र्स सम्मामनत सभामा प्रस्तनत गने बजेट तजनयमा गदाय नेपालको संवव,ान, नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीर् सरकारका कानून, 
पररौ प् िवर्षमीहर् र्ोजना, र्दगो ववकासका लक्ष्र्, र्स गाउँपामलकाको नीमत तथा कार्यक्रम, गाउँसभाका सदस्र्ज्रू्हू,, स्थानीर् 
राजनीमतक दलहू,, नागररक समाजका बनव्चजवव एवं लब्,प्रमतच् ित व्र्चक्तत्वहू,, प्र,ानाध्र्ापक र चशक्षकहू,, ववमभर न संघ संस्थाका 
प्रमनख एवं प्रमतमनम, ज्रू्हू,, कमयिारीहू,, स्वास््र्कममीहहू,, ववमभर न क्षेत्रका सरोकारवाला, पामलकाबासी तथा पामलका बावहर रहेका 
नागररकहू,को प्रत्र्क्ष र अप्रत्र्क्ष सनझावहू, र ववज्ञहू,को मनदेशनलाई आ,ार बनाएका छौ। 

७. पौवादनङमा गाउँपामलकामा भएका ववद्यमान अवस्था, अचशक्षा, गररवी, उत्पीिन र भौगोमलक कर्िनाईलाई मध्र्नजर गदै अल्पकामलन, 
मध्र्कामलन, र र्दघयकामलन ववकासका लक्ष्र् मलएर आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ, संघीर् संरिनाको उपहार गाउँ गाउँमा मसहंदरवारलाई 
आत्मासाथ गदै “खानेपानी, सिक, ववद्यनत, पर्यटन, कृवर्ष, सञ्चार, खेलकन द, स्वास््र्, शारती, सनरक्षा र चशक्षा पौवादनङमा बासीलाई 
उपलब्, गराउने गाउँपामलकाको ईच्छा” भर ने मूल नारा दनर दृच् ि सवहत पाररत गररएको छ।  

८. वावर्षयक नीमत तथा कार्यक्रम, २०७९।0८० तर्ार गनय अहोरात्र खटीने जनप्रमतनीम, साथीहू, र सम्पूणय कमयिारी टीम प्रमत हार्दयक 
आभार ब्र्क्त गदयछन। 

९. सभा अध्र्क्ष महोदर् अव आगामी आमथयक वर्षय २०७९।०८० को बजेटका उ्ेश्र् तथा प्राथममकता प्रस्तनत गदयछन। बजेटका उ्ेश्र् 
मनम्न प्रकारका छन। 

 गाउँपामलकाले सेवा केररदेचख सम्पूणय विा र टोल बस्तीमा पनमग मछटो छररतो ढङ् गले सेवा प्रवाह गनय, नागररकहरुले विा 
कार्ायलर्, स्वास््र् कार्ायलर् र गाउँपामलकाको केरर सम्म बाहै्र मवहना सहज आवतजावत गनय र गाउँपामलकामा उत्पार्दत कृवर्ष 
उपजको बजाररकरणलाई सहज बनाउन र्स आमथयक वर्षयलाई सिक स् जाल मनमायण वर्षय घोर्षणा गने। 

 भौमतक पूवाय,ार ववकासमा सावयजमनक नीचज साझेदारीलाई क्रमश कार्ायरवर्न गनय आ,ारचशला मनमायण गने।  

 स्थानीर् स्तरमा उपलब्, स्रोत सा,नको अम,क उपर्ोग तथा उपलब्,ताको उच्ितम पररिालन गरर ववकासको गमतलाई मतव्र 
गने। 

 आमथयक, सामाचजक, ,मय संस्कृमत, पर्यटन र भौमतक पूवाय,ार क्षेत्रको सवायङ् गीण ववकास गने। 

 खेलकन द र बालबामलकाको क्षेत्रमा पर्ाय त लगानी गने।  

 ववकास, सनशासन र समवृ् हामसल गनय संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारले मन,ायरण गरेका ववमभर न कार्यसम्पादन सूिकहरुमा 
अब्बल सामबत गने।  

१०. सभा अध्र्क्ष महोदर्, मामथ उल्लेचखत उ्ेश्र् हामसल गनय देहार् अननसार कार्यक्रमगत प्राथममकता मन,ायरण गरेको छन। 

 संघीर् प्रदेश र स्थानीर् साझेदारीमा गाउँपामलकाको गौरवको आर्ोजनाको रुपमा रहेको मतवारीभञ्ज्र्ाङ-मानेिाँिा-अं,ेरीघाट 
(पञ्चकरर्ा कृवर्ष सिक) सिकलाई ग्रावेल सवहतको स्तरोर नती गने।  

 विाहरु जोड्ने अ,नरा आर्ोजनाहरुलाई मनररतरता र्ददै बाहै्रमास सवारी आवागमन हनन ेव्र्वस्था गने। 

 स्थानीर् स्तरमा स् िालन गररने सबै प्रकारका भौमतक पूवाय,ारका कार्यक्रमहरुमा स्थानीर् नागररकहरुको अमनवार्य साझेदारी हनन े
गरर आगामी आ.व.बाट किाईका साथ लागू गने।  



 र्स आ.व.को बजेटमा रहेका कार्यक्रमहरुमा िूला मेमसनको प्रर्ोगलाई कम गदै स्थानीर् स्रोत सा,न र जनशचक्तको प्रर्ोग गदै 
आर्ोजनाहरु सम्पर न गने। 

 लचक्षत वगय र समनदार्को उत् थानको लामग सामाचजक सनरक्षा र सशचक्तकरणका कार्यक्रम स् िालन गने। 

 गनणस्तरीर् खानेपानी, गनणस्तरीर् चजवनोपर्ोगी चशक्षा, ववद्यनत र सूिना प्रववम,को ववस्तार, स्वास््र्मा सहज पहनँि, ,ाममयक 
सांस्कृमतक क्षेत्रहरुको संरक्षण र प्रव,यन लगार्त आमथयक, सामाचजक, संस्कृमतक र भौमतक पूवाय,ारहरुको ववकास तथा मनमायण 
गने। 

 ि नवकिाँिा-गनफानागी-सरतानेश् वर हनँदै गवढिाँिासम्म पदमागय मनमायण गने, सर तानेश् वरलाई दो्रदो हलेसीको रुपमा ववकास र प्रव्यन 
गने। 

 गाउँपामलकाको काखमा रहेको च्र्ाङ्ग्र ेपोखरी र प् िकरर्ा मचरदरलाई केही वर्षयमभत्र मनमायण कर्य सम्पर न गने। 

 जाल्पादेवी मचरदर, ऐमतहामसक कोटगवढ र चिवािोङ िाँिाको समेत संरक्षण र प्रव्यन गने साथै हाम्रो र्स गाउँपामलकाको चशरमा 
रहेको अरुणिाँिामा मि.वप.आर अननसारको संरिना मनमायण सम्पर न गने, आरतररक र बाह् र् पर्यटकहरुलाई प्रिार प्रसारका मनममत्त 
स्थानीर् संस्कार संस्कृमत झचल्कने गरर पर्यटन महोत्सव, २०७९ को आर्ोजना गने। 

 तोवकएका स्थानहरुमा मगर समनदार् र शेपाय समनदार्को बस्तीमा सामनदावर्क होमस्टेको सम्भाव्र्ता अध्र्र्न गने।  

 पामलकामभत्रका बालबामलकालाई ववभर न खेलकन दका वक्रर्ाकलापहरुमा सामेल गराई भवव्र्मा असल खेलािी उत्पादन गने र 
वावर्षयक रुपमा प्रचशक्षक प्रचशक्षण र मापदण्ि सवहतको भव्र् खेलकन दको आर्ोजना गने। 

 सावयजमनक सेवा प्रवाहलाई गनणस्तरीर् पारदशमीह र उत्तरदार्ी र सवयसनलभ बनाई नागररकको पहनँिमा बवृ् गने। 

११. पूवयमा अरुण गाउँपामलका, दचक्षणमा हतनवागढी र रामप्रसादराई गा.पा. पचिम र उत्तरमा भोजपनर न.पा.को िार वकल्ला मभत्रको ११८.८७ 
ब.वक.मी. क्षेत्रफल मभत्र समेटएको र्ो गाउँपामलकामा राच् िर् जनगणना २०७८ को प्रारचम्भक प्रमतवेदन अननसार १२,१७० जनसंख्र्ा 
रहेको छ। ६ वटा विामा समेटीएको र्स गाउँपामलकाको पररवार संख्र्ा २,९३३ रहेको छ। 

१२. व्र्वसावर्क कृवर्ष तफय  पाईला िामलरहेको र्स गाउँपामलकाको मनख्र् आर्स्रोत कृवर्ष नै हो। सिक स् जालले प्रार् बस्तीहू, जोमिरहेको, 
ववद्यनत संरिना मनमायण भईरहेको र खानेपानी जस्ता आ,ारभ नत सेवा मबस्तार भई रहेको हनँदा िािै नै आमथयक फड्को माने आशा गनय 
सवकरछ। 

१३. जनजाती समनदार्को बाहनल्र्ता रहेको, आमथयक सामाचजक रुपमा पछािी पाररएको दमलत, अल्पसंख्र्क र मसमारतकृतहू,को समेत वस्ती 
रहेकोमा परम्परागत कन रीतीका अमतररक्त आ,नमनक प्रववम, र आमथयक सामाचजक परीवेशले मभत्र्र्ाएका सामाचजक ववसङगती र ववकृमतलाई 
चिननय पने आजको आवश्र्कता हो।  

१४. र्स गाउँपामलका मभत्र ६ बटा विा कार्ायलर्, १ कोमभि अस्थार्ी अस्पताल, १ पाँि सैर्ाको आ,ारभ नत अस्पताल, ५ स्वास््र् संस्था, 
३३ सामनदावर्क, ३ संस्थागत ववद्यालर्, तीन कृवर्ष तथा पशनसेवा केरर, १ आर्नवेद सेवा केरर, १ गाउँपामलकाको केरर, तीन प्रहरी 
कार्ायलर्हू,,१ ईलाका प्रहरी कार्ायलर् र ५ अमतररक्त हनलाक कार्ायलर् लगार्तका सरकारी कार्ायलर्हू, रहेका छन।् 

१५. सानो भगूोल, जागरुक जनताहू,, प्राकृमतक वववव,ता, व्र्वसावर्क कृवर्ष प्रमतको िासो, टोलटोलमा कृवर्ष सिकको पहनिमा ववृ् भईरहेको, 
खानेपानी र ग्रामीण ववद्यनतीकरणले तीव्रता पाएको अवस्थालाई अवसरको रुपमा मलंदै व्र्वसावर्करण तफय  उरमनख भएको छ। ववशेर्षज्ञ 
सवहतको आ,ारभ नत अस्पतालको सेवा, माध्र्ाममक तहसम्मको व्र्वसावर्क ,ारको सामनदावर्क ववद्यालर् हनन नलाई र्स गाउँपामलकाको 
जनताको अवसरको रुपमा मलन सवकरछ। त्र्सै गरी पन्  पलाल मध्र्पहािी लोकमागयले १ र २ नं. विालाई लगभग मध्रे् भागहनँदै 
मछिोलेर गएको, प् िकरर्ा कृवर्ष सिकले बाकँी २, ३, ४, ५ र ६ नं. विा हनँदै मछमेकी चजल्ला ,नकन टा जोड्न ेसिक मागयको काम 
र्स आमथयक वर्षयमा सबै विामा ग्राभेल सम्पर न गररएको छ र हाम्रो पाँि वरे्ष कार्यकालमा र्स सिकलाई कालोपते्र गररन े नीमत 
अवलम्बन गररनेछ। मनकट भवव्र्मै बर ने अरुण कररिोरले र्स िाउँको पहँूि मछमेकी िीन र भारत सँग हनने हनँदा र्ी सिकहू,ले 
आमथयक रक्त स् िारको भ नमीका खेल्ने व्र्होरा अवगत गराउन िाहरछन। 

१६. र्द्यपी आमथयक र सामाचजक पछौटेपन, कृवर्ष उत्पादनको भरपदो बजारीकरणको अभाव, लकिी मबक्रीका नाममा अत्र्ाम,क वन फिानी, 
उबयर खेतबारी बझ्र्ाउँन,े सानामतना कन रामा पमन सरकारी अननदानको अपेक्षा राख् ने, र्दईएको अननदान उचित सदनपोगमा ि ननौमत रहेको 
देचखरछ भने स्थानीर् सरकार आमथयक रुपमा वटकाउ र भरपदो बर नका लामग आवश्र्क आरतररक स्रोत संकलनको क्षेत्र सीममत रहेको 
छ।  

१७. प्रस्तनत आमथयक वर्षय २०७९।०८० को नीमत तथा कार्यक्रम तजनयमाका आ,ारहू,मा नेपालको संवव,ान, स्थानीर् सरकार स् िालन ऐन, 
२०७४, अरतरसरकारी ववत्त व्र्वस्थापन ऐन, २०७४, िालू पररौ आवम,क र्ोजना, दीगो मबकासको लक्ष्र्, स्थानीर् तह वावर्षयक र्ोजना 
तथा बजेट तजनयमा र्दग्दशयन, २०७८, साववकका स्थानीर् आमथयक ऐन, मबमनर्ोजन ऐन, नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका बजेट नीमत 



तथा कार्यक्रम, अथय मरत्रालर्, प्राकृमतक स्रोत तथा ववत्त आर्ोगको मागयदशयन, मबजर्ी राजनीमतक दलका घोर्षणा पत्र, गाउँपामलकाको 
मभलेज प्रोफार्ल र बौर्िक बगय र राजनीमतक दलहू,को सल्लाह सनझाव तथा मबगतका नीमत तथा कार्यक्रम र बजेट कार्ायरवनको अननभव 
र मसकाईलाई प्रस्तनत बजेट नीमत तथा कार्यक्रम तजनयमाका आ,ारहू,को रुपमा मलईएको छ।         

आदरणीर् सभा अध्र्क्षज्रू् अव म िालू आ.व.को हालसम्मको प्रमनख उपलचब्,हू,को संचक्षप्त वववरण पेश गने अननमती िाहरछन। 

१८. भौमतक उपलचब्, तफय  सिक 
र्स बर्षय ररू् ट्र्र्ाक ओपन (नर्ा ंसिक मबस्तार) तफय  हालसम्म २४.9 वक.मी. थप भएको छ, पनराना सिकको स्तरोर नती तफय  (सबबेश 
समेत) ६०.७ वक.मी., ग्राबेल सिक १३ वक.मी., स्टोन मेमसनरी वाल १३३.९१ मम., ग्र्ामबङको कार्य १८६३.५ घन ममटर, नर्ाँ सिक 
सभे ११.० वक.मी., वप.मस.मस. र आर.मस.मस. २१८.८१ मम. र सोमलङको कार्य ७४६.१३ ममटर भएको छ। 

१९. खानेपानी तफय  
खानेपानी तफय  ५ वटा नर्ा ट्याङ्की मनमायण भईसकेको छ, १८,६०२ मम. पाईप लाईन र ८०  वटा ममटर सवहतको ,ारा जिान भएको छ। 

२०. भवन तफय  
नर्ाँ गैर आवाशीर् भवन मनमायण कार्य ८ वटा, स्तरउर नती १६ वटा र २ वटा मनमायणा,ीन अवस्थामा रहेका छन।् 

२१. वाताजरण तथा सरसफाई तफय  
र्स आ.व.मा स्वास््र् संस्था, ववद्यालर् र सावयजमनक स्थलमा समेत गरी ३ वटा नर्ाँ शौिालर् मनमायण गररएको छ भने १ वटालाई 
स्तरोर नती गररएको छ।  

२२. र्सरी समग्र पूवाय,ार तफय को हालसम्मको प्रगमत 68 प्रमतशत रहेको छ। गाउँपामलका तफय को आर्ोजनाको प्रगमत प्रमतशत ६८ प्रमतशत, 
विा नं. १ को ९२ प्रमतशत, विा नं. २ को ८४ प्रमतशत, विा ३ को ८२ प्रमतशत, विा नं. ४ को ९८ प्रमतशत, विा नं. ५ को ६९ 
प्रमतशत, विा नं. ६ को ६७ प्रमतशत र संघीर् सरकार र प्रदेश सरकारबाट हस्तारतरीत आर्ोजनाहू,को प्रगती प्रमतशत ४४ रहेको छ। 
र्सरी समग्र पूवाय,ार तफय  ववमनर्ोचजत १४,८२,७६,००० ू,पैर्ामा हालसम्म रु.८,६०,००,००० अथायत ५९ प्रमतशत खिय भएको 
देचखरछ। पूवाय,ार तफय कै रोजगार कार्यक्रम तफय  5000 मम सोमलङ, 90 घ. मम. Dry wall र 5.0 वक.मम. सिक स्तरोर नती भएको 
छ। 

२३. सामाचजक ववकास समममत तफय को चशक्षा तफय  71.97%, स्वास््र् तफय  70.22% र गाउँपामलका स्वास््र् तफय को 00.15% प्रगती 
भएको देचखरछ। र्स अरतगयत मानेिाँिा ५ सैर्ाको आ,ारभ नत तथा कोमभि अस्थार्ी अस्पताल मनमायण भई MBBS िाक्टरको सेवा प्रवाह 
भई रहेको छ, उक्त आस्पताल हाता मभत्र घ ्ेरदणीको ल्र्ाव सेवा समेत सञ्चालन भइरहेको छ। स्वास््र् तफय कै कोमभि-१९ खोप 
अमभर्ान १२ बर्षयदेचख मामथका सबै नागररकलाई उपलब्, गराईर्ो। जसमा खोप मलन ेसङ्ख्र्ा 4,9६१ रहेको छ र बन्  टर खोप ४,068 
जनालाई प्रदान गररएको छ। टाईफाईि रोगको नर्ा खोप १५ मवहना देचख १५ वर्षय सम्मका २९८० वालवामलका खोप र्दई मनर्ममत 
खोप कार्यक्रम अरतगयत राचखएको छ। बमथयङ सेरटरबाट र्दईने गभयवती तथा सनत्केरी सेवामा उल्लेख्र् बवृ् भएको छ।विा नं २, ३, ४, 
६ मा होम िेलीभरी शनरर् रहेको छ। बमथयङ सेरटरबाट ११० जना सनत्केरीहरुले सेवा मलएका छन।्  

२४.  र्सका अलवा साववकका मनर्ममत कार्यक्रमहू, सनरचक्षत माततृ्व, पोर्षण, खोप, पररवार मनर्ोजन आर्द कार्यक्रमहू, स् िालन भएको छ। 
त्र्स्तै मवहला ववर्षरे्षज्ञ स्वास््र् चशववर, मभमिर्ो एक्सरे सेवा मनररतर स् िालनमा राचखएको छ र सबै नागरीकलाई नपनगसेम्म र्सलाई 
मनररतरता र्दईनेछ।साथै साव,ानी तथा सनरक्षाका कार्यक्रमहू, स् िालन भईरहेका छन।् मवहला बालबामलका तथा जे.ना. तफय  
३६.४१%, लैङमगक समानता सशतय तफय  ५८.७५% र अपाङ्गता रोकथाम तथा पननःस्थापना CBR कार्यक्रम तफय  ५५% प्रगती भएको 
छ।      

२५. आमथयक मबकास तफय  
आदरणीर् अध्र्क्ष महोदर्, िालू आ.व.को पशन शाखा तफय कको प्रगती ३८.42 प्रमतशत रहेको छ। त्र्सै गरी कृवर्ष तफय को खिय 
60.२९ प्रमतशत भएको छ। कृवर्ष तफय  १५०० घर पररवारलाई फेरोमेन ट्र्र्ाप ववतरण, २००० कृर्षकहरुलाई वहउँदे तरकारीको बीउ 

ववजन ववतरण गररएको छ। तरकारी खेती, अकवरे खनसायनी खेती र जैववक ववर्षादी सम्बर,ी ववमभर न मममतमा ७० जना कृर्षकहरुलाई 
तामलम प्रदान गररएको छ। बाली संरक्षण सेवाका लामग ववर्षार्द ववतरण, लच् टकक टनेल ५० वटा, थोपा मसँिाई ५० सेट, मचल्िङ 
लाच् टक १०० रोल, इलेक्िोमनक स्प्ररे्र ३० वटा ववतरण गररएको छ। साना व्र्वसावर्क कृवर्ष उत्पादन केरर (पकेट) ववकास 
कार्यक्रम वकवव पकेट श्र्ाममसलालाई मनररतरता र्दईएको छ र अलैचि पकेट कार्यक्रम स् िालनमा रहेको छ। पशन सेवा तफय  ववमभर न 
रोग मनर्रत्रणका लामग और्ष,ी खररद गरर पामलकाका प्रत्रे्क पशनपालक कृर्षकहू,लाई ववतरण गररएको छ। घाँस ववकास कार्यक्रम 
अरतगयत नेवपर्र र वटर्ोसेचरट घाँस ववतरण गररएको छ। बाख्रा प्रव्यन अरतरगत विा नंवर ५ र ६ मा बाख्राको खोर मनमायण गररएको 



छ। पशनपालन व्र्वसार्लाई व्र्वचस्थत गनय ववमभर न औजार खररद, कन खनरा प्रव्यन कर्यक्रम, वंगनर खोर मनमायण भईसकेको छ। दन, ममसन 
कार्यक्रम अरतरगत वकसान सँगको साझेदारीमा रु.२५,00,000 बराबरको कर्यक्रम सम्पर न भईसकेको छ। 

्रदीमान सभा अध्र्क्षज्रू् 

२६. अब म िालू आ.व.को हाल सम्मको संशोम,त आर् प्रक्षेपण रु.40,80,84,066.5८ भएकोमा हालसम्म रु.३8,90,94,868.05 
(90.22 प्रमतशत) रकम प्राप्त भएकोमा संघीर् सशतय तफय  रु.६३,१०,000 र संघीर् राजश् व बािफाट तफय  रु.१,16,85,800.४ र 
आरतररक स्रोत तफय  रु.१४,९५,३९२ गरर जम्मा रु.१,९४,८९,६९७ रकम प्राप्त हनन बाँकी छ। त्र्सै गरी हाल सम्म खिय तफय  हेदाय 
समग्र िालू तफय  ६६.०६ प्रमतशत र पूचँजगत तफय  ५९ प्रमतशत गरर समग्र खिय तफय  रु.26,00,96,410 (65.60 प्रमतशत) खिय 
प्रगती भएको देचखरछ।  
साथै लाईन आईटम बजेट तफय   
 सामाचजक सनरक्षा तथा संरक्षणतफय  कन ल ववमनर्ोचजत बजेट रु.५,09,65,568 ववमनर्ोजन भएकोमा हालसम्मको खिय 

रु.4,18,41,675 रहेको छ।  
 एकीकृत स्वास््र् पूवाय,ार ववकास कार्यक्रम तफय  स्वास््र् मरत्रालर्बाट ववमनर्ोचजत मानेिाँिा आ,ारभतू अस्पतालका लामग र्स 

वर्षयका लामग क्रमागत बजेट रु.96,25,000 मनकासा भएकोमा हालसम्म रु.७३,15,628 खिय भएको छ।  
 गररवसँग ववश् वेश् वर कार्यक्रम तफय  कन ल रु.११,00,000 ववमनर्ोजन भएकोमा १०,०४,000 खिय भई रु.९६,000 खिय गनय 

बाँकी छ। 
 कोमभि-१९ बाट प्रभाववत अमत ववपर न घर पररवारलाई नगत हस्तारत्रण कार्यक्रम तफय  रु.३२,60,000 ववमनर्ोजन भएकोमा 

हालसम्म रु.16,40,000 खिय भएको छ।  
 सनरचक्षत नागररक आवास तफय  रु.५१,00,000 ववमनर्ोजन भएकोमा प्रमत पररवार रु.00,000का दरले र्स आ.व.मा ९४ घर 

पररवार र गत आ.व.को क्रमागत तफय  ११ पररवारलाई रु.20,000 को दरले जम्मा रु.40,09,616 भ नक्तानी गररएको छ।  

सभा अध्र्क्ष महोदर् मामथका क्षेत्रगत नीमत तथा कार्यक्रम कार्ायरवर्न गनय जम्मा ४१ करोि २ लाख ७६ हजार १० रुपैर्ा खिय हनने अननमान 
गररएको छ। जसध्रे् चशक्षा, स्वास््र्, कृवर्ष, पशन समेतको िालन तफय  २५ करोि ५८ लाख ७६ हजार १० रुपैर्ा र पनजँीगत तफय  १५ करोि 
४४ लाख रुपैर्ा खिय हनने अननमान गररएको छ। कन ल बजेटमा िालन तफय  ६२.३६ प्रमतशत र पनजँीगत तफय  ३७.६४ प्रमतशत रहेको छ। 
आगामी आ.व.को लामग कार्यक्षेत्रगत आर् व्र्र् अननमान मनम्न अननसार रहेको छ।  

कार्यक्षते्रगत आर् व्र्र् अननमान 

 

क्र.स आर् चशर्षयक बजेट रु प्रमतशत खियको चशर्षयक बजेट रु प्रमतशत 

१ 

ववचत्तर् समामनकरण अननदान सङ्घीर् 
सरकार 

८,९९,००,००० 21.91 

आमथयक ववकास तफय  

७७,७१,००० 1.89 

२ सशतय अननदान सङ्घीर् सरकार िालन 
१५,५२,००,००० 37.83 

सामाचजक ववकास तफय  
१,०९,२०,००० 2.66 

३ सङ्घीर् शसतय प नजँीगत अननदान 

४३,००,००० 1.05 

पूवाय,ार ववकास तफय  
१०,४८,०८,२९५ 25.55 

४ सङ्घीर् ववशेर्ष अननदान 

४,००,००,००० 9.75 

वातावरण तथा ववपद 
व्र्वस्थापन तफय  

१८,००,००० 0.44 

५ संचघर् सरकार समपनरक अननदान 

१,२०,००,००० 2.92 

संस्थागत ववकास, सेवा प्रवाह र 
सनशासन तफय  

१५,००,००० 0.37 

६ 

राजश्व बाँिफाट (मूल्र् अमभववृ् कर र 
अरतःशनल्क) सङ्घीर् ववभाज्र्कोर्ष 

७,२९,५८,००० 17.78 

ववद्यार्न समममत तफय  

२,९४,७०५ 0.07 

७ 

प्राकृमतक ्रदोत रोर्चल्ट बाँिफाट (वन 
तफय ) 

  

गाउँपामलका िालन 

८,०८,५१,०१० 19.71 

८ 

ववचत्तर् समामनकरण अननदान प्रदेश 
सरकार 

४५,९४,००० 1.12 

संचघर् शसतय िालन 
१५,५२,००,००० 37.83 



९ सशतय अननदान प्रदेश सरकार 

२८,३१,००० 0.69 

संचघर् शसतय प नजँीगत 

४,४३,००,००० 10.8 

१० प्रदेश सरकार समपनरका अननदान 

१,००,००,००० 2.44 

प्रदेश ससतय िालन 
२८,३१,००० 0.69 

११ ववशेर्ष अननदान प्रदेश सरकार 

  

 

  

१२ 

सवारी सा,न कर बाँिफाट (प्रदेश 
ववभाज्र् कोर्ष) 

२४,९३,०१० 0.61 

 

  

१३ गत आ.व को नगद मौजदात (अ.ल्र्ा) 

१,००,००,००० 2.44 

 

  

१४ 

आरतररक ्रदोत (कर तथा गैर कर 
राजश्व) 

६०,००,००० 1.46 

 

  

 

जम्मा 
४१,०२,७६,०१० 100 

जम्मा 
४१,०२,७६,०१० 100 

 

सभा अध्र्क्ष महोदर्,  

अव आमथयक वर्षय २०७९।०८० को राजश् व नीमत प्रस्तनत गदयछन। 

 प्रगमतशील कर प्रणाली लागू गदै लमगने। 
 कर राजश्वका अमतररक्त गैरकर राजश्वको दर र दार्रामा सन,ार गने। 
 सम्पचत्त कर, व्र्वसार् कर, घर नक्सा पास गराई अमनबार्य रुपमा  लागू गदै लमगन।े 
 सामबकको घर,नरी करलाई चशर्षयक पररवतयन गरी तोवकएको दरमा सोकोसट्टा घर, घरले ििेको जग्गा र घिेरी प्रर्ोजका लामग प्रर्ोगहनन े

जग्गामा सम्पचत्तकर लगाउन।े 
 प्राकृमतक स्रोत बन पैदावार, नीचज क्षेत्रको काि गोलीर्ा कटान मनकासी शनल्क, खोटो संकलन तथा मबक्री शनल्क  लागन गने। 
 प्राकृमतक खनीज सा,न ढनङ्गा, मगटी वालनवा उत्खनन, संकलन, प्रशो,न तथा मबक्री मनकासीका स्थल पवहिान गरी IEE गराई िेक्का 

लगाउन।े 
 मालपोत तथा घर,नरी कर बक्र्ौता रकममा जररवाना वापत १०% थप गरी असूली गरीन,े िालू आ.व.को पवहलो िौमामसक (कामतयक 

मसारत मभत्र) राजश्व बनझाउनेलाई िालू आ.व.को करमा २०% राजश्व छनट र्दने साथै िालू आ.व. २०७7।०७8 मभतै्र मबगतका 
बक्र्ौता असूलीका लामग कार्यपामलकाको बैिकले मन,ायरण गरेको मममतबाट बक्र्ौता रकममा एक पटकको जररमाना ममनाहा 
गर।मालपोत असनली गररन।े 

 सरकारी तथा नीचज क्षेत्रको घरजग्गा बहालमा सम्झौता रकमको १०% बहालकर अमनवार्य असूली गरीने। घरजग्गा बहालको लगत 
संककलन गरीन।े 

 करदाता चशक्षा संिालन गने, कृवर्ष, पशन तथा अरर् व्र्वसावर्क फमयहू,लाई करको दार्रामा ल्र्ाउने, मवहला उद्यमीहू,लाई प्रोत्सावहत 
गनय मनजहू,को व्र्वसार् दताय नवीकरण र व्र्वसार् करमा ५०% सम्म छनट र्दने। 

 विाहू,लाई अननदानको मसमलङ प्रदान गदाय राजश्व परीिालन क्षमतालाई समेत आ,ार मामनने। 
 आचरतक राजस्वबाट उिेको राजश्वको कचम्तमा ५० प्रमतशत रकमले थप राजश्व बरृ्ि गने आर्ोजनाहू,मा पररिालन गने। मनख्र् 

हाटबजारहू,मा गनम्टी संरिनाहू, बनाई वहालमबटौरी शनल्क लगाउन।े 
 राजश्व संकलन तथा मबमलङ कार्यलाई प्रववम, मैत्री बनाईने। 
 ५ बर्षय मभत्र आरतररक राजश्वले तलब सनवव,ा बाहेकको कार्ायलर् संिालन गनय ,ाने्न राजश्व पररिालन गने लक्ष मलने। 
 गाउँपामलकाको लगानीबाट बनेको सिक, भौमतक पूवाय,ार आर्दको संरक्षणला लामग ममयत संभारकोर्ष खिा गरी पूवाय,ार जरर् 

आर्ोजनाहू,बाट २% कट्टी गरी जम्मा गररने। 
 सिक उपभोग कर लागन गरी राजमागय बाहेकका गाउँपामलकाको लगानीमा मनममयत सिकहू,मा पटके सवारी िलाउँदा सिक उपभोग 

शनल्क लागन गने। 
 एम्बनलेरस सेवालाई प्रभावकारी बनाई राजश्वको एउटा स्रोतको रुपमा स्थावपत गररने। 
 हरेक व्र्वसार्ीहू,लाई व्र्वसार् दताय PAN, VAT  मा दताय गने र स्थानीर् उद्योग बाचणज्र् संघ गिन गराउने। 

 

 

 



सभा अध्र्क्ष महोदर्,  

आगामी आमथयक वर्षय २०७९।०८० को बजेटको कार्ायरवर्नबाट कृवर्ष सिक बाहै्र मवहना स् िालन हनने, स्वस््र् प्रणाली सरम,करर्रढ र सबल 
हनने, गनणस्तरीर् चशक्षाको पहनँि अमभववृ् भइ सबै नागररकले सनरचक्षत एवं सम्मननत, सभ्र्, सन-संस्कृत र रर्ार्पूणय समाज मनमायणमा महत्वपूणय 
र्ोगदान पनग्ने अपेक्षा गररएको छ। 

अरतमा, बजेट तजनयमा गदाय मागयदशयन गननयहनने आदरणीर् गाउँपामलका अध्र्क्ष प्रमत आभार प्रकट गदयछन। बजेट तजनयमाको क्रममा महत्वपूणय सनझाव 
प्रदान गननयहनन ेस्थानीर् तहका जनप्रमतमनम,हरु, ववर्षर्गत समममत, बजेट तथा कार्यक्रम तजनयमा समममत लगार्त ववमभर न राजनीमतक दल, रा्ट्रससेवक 
कमयिारी, मनजी तथा सहकारी क्षते्र, नागररक समाज तथा पत्रकार जगत समेतलाई ,रर्वाद र्दन िाहरछन। र्ो बजेट कार्ायरवर्नमा सबैको 
सहर्ोग रहने ववश् वास गदयछन। 

 

 

 

,रर्वाद  

 

 

 

 

 

ज्र्ोत्सना राई  

उपाध्र्क्ष 

संर्ोजक 

बजेट तथा कार्यक्रम तजनयमा समममत 

मममत २०७९।०३।१० 


